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OPLE GGEN VALSHEIDSPROCEDURE

Notariële akte (n) onder ede

Heden,de achtentwintigste september tweeduizend en negen,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer,handelende onder de naam Audio-Rarities en voorzitler I

secretaris en peningmeester van de Stichting Intermediaire stichting van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-
Mierlo,(573lNK) aan de Kastanje 2S,planned change agent.

TEGEN:

De Staat der Nederlanden,zetelende te 's-Gravenhage ten adres Binnenhof 19
aldaar,Nederland.

AAN:

Belastingdienst Oost-Brabant (kantoor' s-Hertogenbosch,ANBl-team,

Postbus:70505

520lCG, 's-Hertogenbosch. (verzonden per aangetekende post en handtekening ontvangst
retour)

OPLEGGEN VALSHEIDSPROCEDURE :

Ik verzoek de belastingdienst (ANBI-team), BINNEN DRIE \ilEKEN NA HEDEN bij de
civiele rechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch een valsheidsprocedure aanhangig te
maken over de notariële alÍe van rectificatie onder ede,de dato van 2l juni 2007door
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mr.Th.H.J.M. op de Laak,notaris te Cranendonck. (opmerking):In de valsheidsprocedure

worden de notariële akte van een verklaring de dato één en twintig januari negentienhonderd
vier en negentig en notariële akte onder ede de dato twee en twintig juni negentienhonderd

vier en negentig en de notariële akte de dato zeventien augustus negentien honderd negen en

negentig onderdeel van één totale valsheidsprocedure op alle akten.Algemeen geldt,dat het

tegenbewijs (ook voor de belastingdienst) tegen de authentieke akte drukt op degene die haar

onjuistheid en / of valsheid beweert,in een speciale "Valsheidsprocedure" bij de civiele
rechter.Wordt de echtheid van deze authentieke akten betwist.Dan vermeldt aÍikel 159lid

I Rv:een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte,geldt als zodanig

behoudens bewijs van het tegendeel.Bij de valsheidsprocedure worden afschriften door de

notaris afgegeven van de akten.

VERKLARING:

Hierbij verklaar ik Joannes Petrus van den Wittenboer te hebben ontvangen van de
belastingdienst een beschikking Algemeen Nut Beogende Intellingen,daglekening acht

oktober tweeduizend en negen.Het fiscaal ntrnmer is 8031 87 269.Het dossier nummer is 68
l70.(binnen zes weken na dat is mogelijk om bezwaarschrift in te dienen).Vervolgens
verklaar ik dat blijkt uit de gegevens van de kamer van koophandel,dat ik enig bestuurder ben

van mijn stichting.Vervolgens verklaar ik onder ede en onder ambtseed der notaris:Al dat wat

ik onder ede of anders in notariële akÍe heb laten vastleggen,ik bij dit standpunt blijf en geen

ander standpunt wens aan te nemen.Hier uit volgt o.a. in rubriek "3","5" van notariële akte
onder ede de dato zeventien augustus negentienhonderd negen en negentig,dat ik geen

inkomen ontvang of toekomstig zal ontvangen particulier noch van de stichting en noch van

de eenmanszaak Audio-Rarities.AllES GAAT NAAR DE STICHTING. De Staat der
Nederlanden heeft in 2008 schriftelijk Íumgegeven "bij Minister van Algemene Zaken" geen

valsheidsprocedure aanhangig te zullen maken bij de civiele rechter.De verklaringen in de
brief echter,zijn juridisch ongeldig op de inhoud der akten.Een valsheidsprocedure is een zeer

zorgvuldig onderzoek, en kan niet louter worden afgedaan op ontkenning bij brief.

MBT UITDRUKKBLIJKB VERMELDING:

In het hooftl van de akte (de dato van een en twintig juni tweeduizend en zeven) de woorden
"In naam der Koningin",uitvoerbaaÍ blj voorraad,en (evenfueel onder verstek),Tenzij:

De belastingdienst de akte onrechtmatig of ongegrond voorkomt,een door de belastingdienst

aante spannen "Valsheidsprocedure" via de civiele rechter,aanhangig te maken bij de
Rechtbank van 's-Hertogenbosch,afdeling civiele rechtspraak,ten adres Leeghwaterlaan

8,(postbus: 7 0584, 5201 CZ,' s-Hertogenbosch.
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PRODUCTIES:

l. Kopie notariële akte de dato zeventien augustus negentienhonderd negen en negentig,

2. Kopie notariële akte de dato een en twintig juni twee duizend zeven,

3. Kopie Brief Staat der Nederlanden, de dato acht en twintig maart tweeduizend

acht,kenme rk:33 | 81 7 2,

4. Kopie beschikking belastingdienst-ANBl-Team,de dato acht oktober

negentienhonderd negen.

MITSDIBN:

Geen nieuwe argumenten door de belastingdienst of de reclÍer nÍIaÍ voren worden

gebracht,die de notariële akte(n) onder ede ontkrachten,wanneer het de rechtbank behaagl bij

vonnis,de woorden "Innaam der Koningin" aaÍrhet hooftl van de notariële akte en dat deze

voor grosse kan worden uitgegeven,om te zetlentevens in een o'Europese" titel (EET.vo).

TOBLICHTING:

De notariële akte(n) wordt als niet betwist beschouwd indien:

o De belastingdienst niet tijdig de valsheidsprocedure aanhangig heeft gemaakt,de
belastingdienst ter terechtzitting waarin de desbetreffende
"Valsheidsprocedure"voorziet,niet is verschenen

o De belastingdienst zich in een valsheidsprocedure niet of onvoldoende heeft verweerd.
o De belastingdienst verder niets meer van zich laat horen in combinatie van het niet

aanhangig maken (trjdig binnen de termijn) van de "Valsheidsprocedure".

INTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE UNIVERSELE

VERKLARING VAN

DE RECHTEN VAN DE MENS

Correspondence:Po.box 324, 56ó0AH Geldrop The Netherlands
Offi ces: Kastanje 28, 573 lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg:41092925 Eindhoven N.L.
E-mail; ifudoftrumanrights@yahoo.com

Intemet: htQ://ifudoftumanrights.webs.com/
Phone:+3l 10Y50425552



Belast ingdienst

) Postbus 2688 6401 DD Heerlen

INTËRMEDIAIRE STICHTING VAN DE
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE
RËCHTEN VAN DE MENS
KASTANJE 2B
5731 NK MIERLO

i l i l, l,h,tl,tt lh,il i lr,tlr,hl

I De Belastingdienst merkt uw inslelling niet aan als Algemeen Nul

I Beogende Instelling (ANBI)

U heeÍt een Aanvraag Algemeen nut beogende instelling ingediend. Uit uw
gegevens blilkl dat de Belastingdienst uw inslelling niet kan aannrerken als
een kerkelijke, levensbeschouwelilke, charilatieve, cullurele,
wetenschappelijke ol algemeen nul beogende inslelling.

Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomslenbelasling 2001.

Uw inslell ing voldoet namelijk niet aan een oÍ meer voorwaarden voor
aanmerking als Algemeen Nut Beogende Instell ing:
In het aanvraagÍormulier is door belanghebbende verklaad dat voldoende
gewaarborgd is dat een bestuurslid niel over het vermogen van de instelling
kan beschikken alsoÍ het ziin eigen vermogen is.

van d@ ï 7-OSm0fitlRt-iÍar-Dffi .
J.P. Wittenboer enig bestuurder is. Daarmee kan Dhr. Wittenboer geheel
beschikken over hel vermogen van de inslell ing als ware hel eigen vermogen.
Daarmee wordt niet voldaan aan de in artikel 41 a lid 1 letter c
Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasling 2001 (de ANBI regeling).
Om als ANBI te kunnen worden aangemerkl dienteen instelling le voldoen aan
alle in de ANBI regeling genoemde eisen.

De voorziller van hel managemenlleam van het Belastingkantoor.

Bezwaar maken
Als u hel niet eens bent met deze
beschikking kunt u binnen zes weken een
bezwaarsclrriÍt indienen bij ondervermeld
adres. Uw bezwaarschriÍt is
tijdig als het binnen zes weken per post is
bezorgd en niel later dan een week na
afloop van die termijn door de
Belastingdienst is onlvangen.
Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en
het liscaal nummer dat bovenaan de
beschikking is aÍgedrukt.

Adres voor het indienen van een
bezwaarschriÍt
Belastingd ienst/Oost Brabant
Kantoor's-Hertogenbosch
ANB|team
Postbus 70505
520 1 CG's-Hertogenbosch

Meer inÍormatie
Voor meer iníormatie over de beschikking
Kunl u contacl opnemen met 073-6245848.
Voor algemene inÍormatie kijk op
www.belastingdienst.nl. OÍ bel met de
BelastingteleÍoon 080t1-0543. De
BelastingTeleÍoon kunl u bereiken op
Maandag tol en met donderdag van 8.00 tol
20.00 uur en op vri jdag van 8.00 tot 17.00
uur.

Beschikking
Algemeen Nut Beogende Instelling

loagtexening
| 08 oktober 2009
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